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(На неділю )

Апостол: Євр. 4, 14 - 5, 6.

Браття, маючи великого архиєрея, що пройшов
небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо
віровизнання. Бо ми не маємо такого архиєрея,
який не міг би співчувати нашим недугам; він бо
зазнав усього подібно, як і ми, крім гріха. Приступім, отже, з довір’ям до престолу благодаті,
щоб отримати милость і найти благодать для
своєчасної помочі.
Кожен бо архиєрей, узятий з-між людей,
настановляється для людей у справах Божих,
щоб приносив дари та жертви за гріхи, щоб міг
співчувати нетямущим та тим, що заблудили, бо
й сам він ввесь у немочах, і тому має як за людей,
так і за себе самого приносити жертви за гріхи.
Достоїнства ж цього ніхто не бере собі, але той,
хто покликаний Богом, як Арон. Так і Христос не
сам собі присвоїв славу стати архиєреєм, бо вона
від того, який до нього мовив: Син мій єси, я сьогодні родив тебе. Як і на іншому місці каже: Ти
священик навіки по чину Мелхиседека.

Євангеліє: Мр. 8, 34 - 9, 1.

Сказав Господь: – Коли хто хоче йти за мною,
хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест
свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти
свою душу, той її погубить; а хто погубить свою
душу мене ради та євангелія, той її спасе. Яка бо
користь людині здобути світ увесь і занапастити
свою душу? Що бо людина може дати взамін за
власну душу? Хто, отже, буде соромитися мене й
моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися Син чоловічий, коли
прийде у славі Отця свого зі святими ангелами.
І сказав їм: – Істинно кажу вам: є деякі з отут
присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не
вздріють царства Божого, що прийде у могучості.

«Хресту
Твоєму
поклоняємось,
Владико,
і святеє
Воскресення
Твоє
славимо»

Хрестопоклонна неділя
Традиція походження Хрестопоклонної неділі
сягає часів повернення хреста Господнього в
Єрусалим за Константинопольського імператора
Іраклія І. Під час війни з Перською імперією 614
році, перси забрали в полон Єрусалимського
патріарха Захарію разом з найбільшою святинею
християн – Хрестом Господнім.
Тільки аж у 631 році у березні Хрест Господній був повернутий у Єрусалим імператором Іраклієм І, який, як свідчить передання, сам заніс
його у відбудований храм Гробу Господнього.
З того часу у Хрестопоклонну неділю розпочиналося навчання катехуменату, на якому оглашенних готували до хрещення, яке вони звершували у
Світлий тиждень Пасхи.
Сьогодні в традиції нашої Церкви цікавим моментом є те, що цей Чин поклоніння Животворящому Хресту Господньому відбувається ідентично як на
Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Чесний Хрест
приготовляється на проскомидійнику (жертовнику) квітами та обгортається
воздухом. Після цього Він ставиться на престол і по закінченні Вечірні урочисто виноситься на тетрапод. Хрест лежить на тетраподі всю седмицю. Після
кожного богослужіння відбувається поклоніння Животворящому Христу аж до
віддання свята.
Часто ми можемо почути, що хрест називається деревом життя, деревом яке
було посаджене у Раю. Тому Святі Отці помістили його в середині Великого
посту, щоб ще раз пригадати нам про те, що він є знаком спасіння для нас, бо
на ньому помирає останній Адам (1Кор.15, 20-21), який дарує нам спасіння.
Саме в цей час, пройшовши половину Великого посту, відчуваємо фізичну
втому. Але через споглядання Хреста Господнього віднаходимо в собі нові
сили продовжити цей шлях, приглушуючи свої пристрасті, обмежуючи себе в
їжі, розмовах, знаходимо більше часу для розмов з Богом, відвідуємо богослужіння які нас до цього всього налаштовують. Адже Чесний Хрест символізує
перемогу та радість, яку дарує нам сам Господь.

Літургійна комісія Київської Архиєпархії. liturgical-commission.kiev.ua

Слово святого
«Хрест — воскресення мертвих. Хрест — надія християн. Хрест — жезл
кульгавих. Хрест — потіха бідних. Хрест — скинення гордих. Хрест — надія
безнадійних. Хрест — кермо для плаваючих. Хрест — пристань для гонених
бурею. Хрест — батько для сиріт. Хрест — потіха для терплячих. Хрест — охоронець для юнаків. Хрест — слава для мужчин. Хрест — вінець для старців.
Хрест — невинність для дівиць... Хрест — хліб для голодних і джерело для
спрагнених...»

св. Єфрем Сирин

Духовне значення Хрестопоклонної неділі
Хрестопоклонна неділя пригадує нам сильну зброю, що її має кожний християнин у боротьбі з ворогами за своє спасення, тією зброєю є святий хрест.
І якраз цієї неділі хрест виступає перед нами як знамено сили, знамено спасення та знамено перемоги і тріюмфу.
Синаксар — духовна наука на утрені цієї неділі — добре пояснює нам причини почитання святого хреста в Хрестопоклонну неділю. Тут читаємо таке:
«Цієї неділі, третьої в пості, святкуємо почитання чесного й животворного хреста з наступної причини:
Тому що 40-денним постом якось і ми розпинаємося, занапащені пристрастями стаємося огірчені, і знеможені, то ставиться перед нами чесний і
животворний хрест, щоб він нас відсвіжив, покріпив, пригадав нам страсті
Господа нашого Ісуса Христа та нас потішив... Подібно, як ті, що, відбуваючи
довгу й тяжку дорогу, чуються змучені, і коли знайдуть дерево багате в тінисте
листя, трохи там відпочивають і, наче відмолодившись, ідуть у дальшу путь,
так і сьогодні, в часі посту й посеред прикрої дороги й подвигу, святі Отці
посадили життєдайний хрест, щоб дав нам відпочинок і прохолоду та щоб нас,
утомлених, зробив мужніми й легкими до дальшого труду... Або, коли надходить цар, то найперше несуть перед ним його знамена й берло, а відтак він
сам приходить, тішиться і радіє, а з ним радіють його піддані, так і Господь наш
Ісус Христос, який бажає показати нам свою перемогу над смертю і славне
явління у дні Воскресення, посилає наперед своє берло, царське знамено —
животворний хрест, що наповнює нас радістю і прохолодою та приготовляє
нас, скільки це можливо, прийняти і самого Царя та славити світлого Переможця... Тому що хрест зветься деревом життя і є тим деревом, що було посаджене серед едемського раю. Святі Отці посадили хресне дерево посеред 40-ці,
пригадуючи нам і про лакімство Адама, і про його зцілення цим деревом, бо,
живлячись ним, уже більше не вмираємо, але ще дужче оживляємося...».

о.Юліан Катрій “Пізнай Свій Обряд”

Розумій молитву
Участь вірних у Проскомидії.
Священнослужитель звершує Проскомидію у святилищі за
зачиненими Царськими дверима, однак кожен вірний теж є
її безпосереднім учасником. Вірні беруть участь у Проскомидії, подаючи прохання за себе та за інших людей і приносячи
пожертви. Покладання на одному дискосі «поіменних» частичок виявляє належність усіх вірних до одного Христового Тіла,
а через це – сопричастя з Богом та одне з одним. Кожний є неповторною особою, яку Бог називає по імені. Коли приносимо й віддаємо Богові наші «житейські печалі», то виходимо за межі приватного і входимо в нове, церковне,
соборне сопричастя. Тепер вірні приготовані до «спільного діла» – Літургії.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 353

Розклад на тиждень
Понеділок 12.03 - Прп. ісп. Прокопія
Декаполіта.
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – вечірня

Вівторок 13.03 - Прп. ісп. Василія, співпосника св. Прокопія, прп. Касіяна.
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – вечірня

Середа 14.03 - Св. прпмчц. Євдокії.
07:30 – утреня, часи, обідниця
09:00 – Парастас (Сорокоусти)
18:00 – Літургія Передшеосвячених Дарів,

Четвер 15.03 - Св. свщмч. Теодота, єп.
Киринейського.
07:30 – утреня, часи, обідниця
18:00 – вечірня

П’ятниця 16.03 - Свв. мчч. Євтропія,
Клеоніка й Василиска.
07:30
09:00
18:00
19:00

–
–
–
–

утреня, часи, обідниця
Парастас (Сорокоусти)
Літургія Передшеосвячених Дарів
Молебень за здоров’я

Субота 17.03 - Субота заупокійна. 		
Прп. Герасима, що на Йордані.

07:30 – Божественна Літургія (за усопших)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня та Утреня

Неділя 18.03 - Четверта неділя Великого посту. Св. мч. Конона.
07:30
09:00
11:00
18:00

–
–
–
–

Божественна Літургія св. Василія Великого
Божественна Літургія св. Василія Великого
Божественна Літургія св. Василія Великого
Вечірня та Акафіст

Запрошуємо хлопців до «вівтарної дружини»
Контактна особа: д-н Василь (093) 928 49 98

Душпастирі тижня
о. Андрій Боднарук - (096) 594 95 91
о. Андрій Нагірняк - (067) 671 30 36
ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР
ВАШОЮ ПОЖЕРТВОЮ
ЄДРПОУ 41467776
Р/Р 26002056213251
МФО 380269
з позначкою «ПОЖЕРТВА НА СОБОР»

Анонс
11 березня – День пам’яті абортованих
дітей
14 березня – 19:00 Біблійні читання
14 березня – «Всеукраїнський форуму
сім’ї». о. Ігор (096) 898 58 00
23-25 березня, Обухів – Реколекції для
подружніх пар (067) 949 13 60
24 березня - реколекції для церковних
співців та дяків, а також для всіх
церковних хорових колективів
(063) 728 26 96, (096) 810 87 28

Катехична школа

щонеділі:
09.00 - діти віком від 11 років.
10.00 - Божественна Літургія для дітей.
11.00 - діти, які готуються до Першої Сповіді
та Урочистого Святого Причастя.
11.00 - діти віком 8-10 років.
11.00 - діти дошкільного віку.
Заняття проводяться у монастирі
Сестер Пресвятої Родини
(вул.Є. Маланюка, 101).
контактний телефон: (097) 433 04 38

Оголошення!
У Солом’янському р-ні міста Києва,
буде утворена нова парафія УГКЦ.
Прохання до греко-католиків цього
району зголоситись до о.Василя Барни
тел. (098) 462 25 02

Шукаємо охочих покращити
сайт Патріаршого Собору.
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